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Anotace.
Po některých operacích v pánvi vznikne v oblasti pánevního vchodu, úžiny nebo dna defekt.
Kromě toho, že představuje mrtvý prostor se všemi souvisejícími důsledky, podporuje vznik adhezí a
v důsledku bývá příčinou střevní obstrukce. K uzávěru nebo výplni defektu se užívají různé modifikace
tkáňových posunů, muskulárních plastik nebo implantace sítí. Všechny dosud užívané techniky
problém
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jen

částečně

a
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K ošetření a podpoře hojení tkání byly i naší pracovní skupinou vyvinuty nové nanovlákenné
materiály a v jiných indikacích úspěšně testovány. Nabízí se proto zkušenost využít a navázat na ni.
Hypotéza:
Vyplněním defektu- mrtvého prostoru v pánvi vzniklého po operacích speciálně připraveným
nanovlákenným materiálem je možné snížit riziko pooperačních komplikací zejména adhezí a střevní
neprůchodnosti.
Cíl práce: Cílem práce je připravit nanovlákenný materiál umožňující vyplnit defekt v pánvi,
eliminovat mrtvý prostor, zabránit dislokaci útrob do tohoto místa, především kliček tenkého střeva,
zlepšit tam hemostázu a přidáním antibiotika snížit riziko infektu. Tkáňová výplň by měla na viscerální
straně zabránit vzniku adhezí. V ideálním přípradě by měl být materiál výplně v definovaném čase
vstřebatelný, posloužit jako přechodná matrix do přehojení vlastní tkání a poté se vstřebat.
Metodika: Bude provedena rešerše literatury k tématu, zpracování souboru pacientů Chirurgické
kliniky s danou problematikou. Ve spolupráci s Ústavem biofyziky 2.LF UK pod vedením prof. RNDr.
Evžena Amlera CSc bude vyhledán vhodný materiál, tento poté testován in vitro, následně na
vybraném zvířecím modelu. Výsledky budou zpracovány a prezentovány v přehledové publikaci.
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